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OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 

 
VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning 
  
 
VI.2.1  Information om sjukdomsförekomst 
 
Kikhosta 
 
Kikhosta (pertussis) orsakad av bordetella pertussis-bakterie är en luftvägssjukdom som sprids lätt. 
Immunisering av spädbarn mot b. pertussis har kraftigt minskat antalet insjuknade späd- och småbarn. 
Antalet insjuknade ungdomar och vuxna har nyligen ökat. Detta kan bero på sådana anledningar som att 
skyddet mot sjukdomen efter naturlig infektion eller vaccination försvinner efter en tid, på bättre 
sjukdomstester eller att läkare och patienter är mer medvetna om sjukdomen. I USA har sedan mitten av 
2011 rapporterats en väsentlig ökning av kikhostfall. Som svar på denna ökning har hälso- och 
sjukvårdsmyndigheterna i april 2012 varnat för en kikhostepidemi. Antalet insjuknade ungdomar i åldern 
13−14 år ökade, även som antalet insjuknade spädbarn yngre än 1 år, trots riklig vaccination av ungdomar 
med påfyllnadsvaccinet (dTap). Detta tyder på sämre tidigt vaccinationsskydd. Andra länder som nyligen 
har rapporterat kikhostepidemi är: Australien, Storbritannien, Nya Zeeland, Nederländerna och vissa 
förbundsstater i Tyskland. Likartade trender som observerats i USA har uppmärksammats i Australien där 
spädbarn och ungdomar drabbas mest. 

Stelkramp 

Stelkramp är en infektion orsakad av clostridium tetani-bakterie. Den förekommer över hela 
världen och är vanligare i jordbruksregioner och områden där kontakt med jord eller djurspillning 
är mer sannolik och immunisering inadekvat. 2011 rapporterades 14 272 fall av stelkramp över 
hela världen. Det högsta antalet fall rapporterades i WHO:s afrikanska och sydöstra asiatiska 
regioner som är områden med det lägsta antalet vaccinerade personer. Den omfattande 
användningen av vacciner innehållande tetanustoxoid på gravida kvinnor har över hela världen 
resulterat i en dramatisk minskning av nyfödda med stelkramp. I länder med effektiva 
vaccineringsprogram och bra hygienisk standard utgör stelkrampsfallen hos mödrar och nyfödda 
< 1 per 1000 levande födda. Dessutom rapporterades 2011 endast 4213 stelkrampsfall hos 
nyfödda jämfört med 25 293 fall 1990. 
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Vaccineringen har varit ett mycket framgångrikt skydd mot sjukdomen men den ger inte ett 
livslångt skydd; därför är påfyllnadsvaccination viktigt för bibehållen immunitetsnivå. En del 
länder inklusive Argentina, Kanada, Tyskland och Portugal rekommenderar dT-påfyllnadsdos 
vart tionde år. Stelkrampinfektioner leder dessutom inte till immunitet efteråt utan kräver 
vaccinering av överlevande. 

 

Difteri 

Difteri är en infektion orsakad av cmynebacterium diphteria. Den finns över hela världen och 
2011 rapporterades globalt 4 880 fall. Det största antalet fall rapporterades i Sydostasien 
(4 432), särskilt i Indien (3 485). Mellan 1980 och 2011 har Indien konstant haft ett högt 
antal difterifall som de senaste tio åren sjunkit en aning. Det har konstaterats att majoriteten 
av de insjuknade är barn som är delvis eller helt icke-immuna mot sjukdomen och att det 
konstant höga antalet fall beror i stor utsträckning på det låga antalet personer som får den 
första eller påfyllnadsvaccinationen. Vaccineringsprogram har varit effektiva för att få kontroll 
över difteri. Mellan 1980 och 2000 föll det totala antalet rapporterade difterifall över hela världen 
med > 80 % från 97 511 fall 1980 till 11 625 fall 2000. 

Huvudorsaken till difteriutbrott är det höga antalet personer med låg immunitetsnivå (beroende på 
ofullständiga barndomsvaccinationer och påfyllnadsdos), inträde av en ny stam av C. diphtheria och 
fattigdom (inklusive ökat antal emigranter, överbefolkning och dålig hälso- och sjukvård). 
 
VI.2.2  Sammanfattning av nyttan av behandlingen 
 
Boostrix-vaccinering (dTap) resulterar i ett immunologiskt svar till varje vaccindel. En 
påfyllnadsdos av Boostrix förbättrar skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta. Boostrix ska 
användas för påfyllnadsvaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta till barn från fyra års 
ålder. 

Skyddet mot dessa tre sjukdomar har avsevärt minskat antalet personer med stelkramp, difteri och 
kikhosta. Enligt senaste epidemier utgör vaccinering det enda skyddet mot kikhosta. Preventionen 
och kontrollåtgärderna fokuserar på att skydda spädbarn och andra som löper den största risken att 
insjukna i svåra sjukdomar och öka antalet vaccinerade ungdomar och vuxna, särskilt gravida.  
Kikhostvaccinationen är det enskilt effektivaste sättet att förebygga infektion. 

Vaccination mot stelkramp har varit viktig över hela världen eftersom antalet nyfödda som 
insjuknar i stelkramp har minskat mycket. I länder där kvinnorna saknar adekvata platser för 
barnafödande eller där de föder hemma med hjälp av icke-sterila instrument innebär dessa 
omständigheter en riskfaktor för nyfödda att utveckla stelkramp. Påfyllnadsdos av 
stelkrampsvaccinet bör ges vart tionde år och detta har minskat antalet stelkrampsfall över hela 
världen. 

Difteri är en svår sjukdom som kan orsaka svåra andningsproblem och i värsta fall död. Under de senaste 
tjugo åren har det enbart genom vaccinering varit möjligt att minska antalet fall över hela världen med mer 
än 80 %. Det finns behov av program för påfyllnadsvaccination för att kunna kontrollera denna sjukdom. 
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VI.2.3  Okända faktorer för nyttan av behandlingen  
 
Boostrix har inte studerats på gravida och ammande kvinnor eller barn under fyra år. Dessa 
särskilda grupper har inte deltagit i kliniska prövningar. Eftersom Boostrix inte är avsedd som 
primärvaccination i spädbarnsålder har den inte studerats hos barn under fyra år. De senaste 
kikhostepidemierna i USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och andra länder har lett till 
att gravida har vaccinrats med syfte att skydda spädbarn. Boostrix har inte fått licens för detta 
syfte. Enligt djurförsök är det inte säkert att ge Boostrix under graviditet trots att vaccinet inte har 
studerats på gravida kvinnor. GlaxoSmithKline (GSK) registrerar i en ständigt övervakad databas 
vad som händer med gravida som getts dTap. GSK försöker därigenom bättre förstå säkerheten 
hos vaccinet. 

 
 
VI.2.4  Sammanfattning av säkerhetsfrågor 
 
Viktiga kända risker 
 
Risk Vad är känt Förebyggande åtgärder 

Avtagande dTap-immunitet Boostrix ger ett måttligt skydd 
det första året efter vaccinering 
och skyddet avtar avsevärt från 
det andra året (detta observerades 
under den senaste 
kikhostepidemin i USA). 

Ja, genom övervakning av tidiga 
symtom 

 
 
Viktiga eventuella risker: Inga 
 
Återstående information 
 
Risk Vad är känt 

Ingen information om 
användning av Boostrix på 
gravida 

Det finns inga uppgifter om Boostrix säkerhet eller immungenitet 
under graviditet eller amning. Det är allmänt godkänt att inaktiva 
vacciner inte utgör någon risk för gravida eller ammande kvinnor. 

 
 
VI.2.5  Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder 
 
För alla läkemedel finns det en produktresumé som ger läkare, apotekspersonal och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal information om hur läkemedlet används, risker gällande användning och 
rekommendationer för minimering av dem.  En allmänspråklig kortversion av produktresumén finns i 
form av bipacksedel. Åtgärderna som anges i produktresumén och bipacksedeln är rutinmässiga 
riskminimeringsåtgärder. Produktresumén och bipacksedeln kan hittas på Fimeas webbplats 
www.fimea.fi.  
 
Dessa ytterligare åtgärder för minimering avser följande risker: 
 
Säkerhetsproblem i lekmannatermer (medicinsk term) 
 
Åtgärder för riskminimering 
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Användning av dTap hos gravida 
Bakgrund och motivering: 
Det har planerats för kliniska studier för att bedöma säkerheten och skyddet av dTap på gravida och 
responsen på efterföljande DTaP-vaccin på deras spädbarn. 
 
Säkerhetsstudie efter det att produkten godkänts – epidemilogisk studie för att beskriva eventuella 
biverkningar i en kohort gravida kvinnor som getts dTap under sin graviditet i Nya Zeeland och för att 
även beskriva eventuella biverkningar på deras spädbarn. 
 
 
VI.2.6  Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning(om relevant) 
 
 
Förteckning över studier i utvecklingsplan efter godkännande för försäljning 
 
Studie/åtgärd 
Typ, benämning 
och kategori (1-
3) 

Mål Behandlade 
säkerhetsproblem 

Status 
(planer
at, 
inlett) 

Datum för 
presentation av 
provisorisk 
eller 
slutrapport 
(planerad eller 
aktuell) 

Klinisk 
Boostrix-studie 
på gravida i tre 
länder 

Innehavaren av 
godkännandet 
håller för 
närvarande på 
att bedöma 
möjlighet att 
genomföra en 
klinisk 
Boostrix-studie 
på gravida 
(primärt för att 
utvärdera 
säkerheten) 

Saknad information 
om användning av 
Boostrix under 
graviditet 

Planerad Finns ej 
(avvaktar 
resultatet 
från 
bedömninge
n) 

Stödjande 
studie 
avseende 
användning av 
dTap på 
gravida (Nya 
Zeeland) 
Säkerhetsstud
ie efter det att 
produkten 
godkänts 

Innehavaren av 
godkännandet 
håller på att 
utvärdera 
möjlighet att 
genomföra en 
stödjande 
epidemiologisk 
studie avseende 
Boostrix 
säkerhet i Nya 
Zeeland där 
gravida kvinnor 
för närvarande 
vaccineras med 
Boostrix. 
Studien 
sponsras av en 

Saknad information 
om användning av 
Boostrix under 
graviditet 

Planerad Väntar på 
bekräftelse 
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extern utredare 
med finansiellt 
stöd av GSK. 
Målet är att 
samla in data 
från negativa 
effekter på 
gravida efter 
vaccinering 
inom en månad 
från 
vaccinationen 
och skaffa 
uppgifter om 
deras spädbarn 
upp till ett års 
ålder. 

Säkerhetsstud
ie efter det att 
produkten 
godkänts 

Saknad 
information 
avseende 
dTap under 
graviditet 

Säkerhetsstudie efter 
det att produkten 
godkänts där USA:s 
administreringsregister 
av dTap på gravida 
ställs om till en 
säkerhetsstudie 

Planerad Finns ej, 
under 
övervägand
e 

Studie (typ 
och 
nummer) 

Mål Undersöker 
osäkerhetsfaktor
er i effektivitet 

Status 
(planerad, 
inledd) 

Datum för 
inlämnand
e av 
provisoris
k eller 
slutrappor
t 

lnterventionell 
110086 (dTap-
0.3-009 
EXT:007 År 
8) 

Utvärdering av 
kvarvarande 
antikroppar 8 år 
efter en enstaka 
dos av  dTap -
vaccin till 
friska 19 år 
fyllda personer 
i studie 106316 
(dTap 0.3-007). 

Bedömning av 
kvarvarande 
antikroppar efter 8 år 

Planerad 27 november 
2015 

lnterventionell 
113055 
[DTPA 
(BOOSTRIX)
-041 
BST:029) 

Bedömning av 
reakto- och 
immungenitet 
på en 
påfyllnadsdos 
av GSK 
Biologicals 
kombinerade 
och reducerade 
antigeniska 
difteri-, 
stelkramps- och 
acellulära 
kikhostvaccin 

Bedömning av reakto- 
och immungenitet på 
en andra påfyllnadsdos 
av Boostrix. 

Avslutad 3 september 
2013 
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dTpa som 
administrerats 
på friska vuxna 
personer efter 
föregående  
dTpa -
påfyllnadsvacci
n i studie 
263855/029 
(dTpa-029). 

lnterventionell 
115739 
[DTPA 
(BOOSTRIX)-
044] 

Bedömning av 
säkerhet och 
reaktogenitet av 
GSK 
Biologicals 
kombinerade 
och reducerade 
antigeniska 
difteri-, 
stelkramps- och 
acellulära 
kikhostvaccin 
dTpa som 
administrerats 
på friska 
vietnamesiska 
barn. 

Bedömning av 
säkerhet och 
reaktogenitet hos 
vietnamesiska barn 

Planerad 2 oktober 2014 

lnterventionell 
114778 [DTPA 
(BOOSTRIX)-
045] 

Fas IV av en 
enkelblind, 
randomiserad 
multicenterstud
ie för 
bedömning av 
immungenitet 
och säkerhet av 
GSK 
Biologicals  
dTpa -vaccin 
(Boostrix TM) 
genom en ny 
spruta på friska 
ungdomar 
mellan 10-15 år. 

Bedömning av 
immungenitet och 
säkerhet av en ny 
Boostrix-spruta. 

Avslutad 18 november 
2013 

Interventionell 
116945 [DTPA 
(BOOSTRIX)- 
047] 

Fas 111 
dubbelblind, 
randomiserad 
multicenterstud
ie för 
bedömning av 
immungenitet 
och säkerhet av 
GSK 
Biologicals  
dTpa -vaccin 
Boostrix™ på 
gravida kvinnor 
och deras 

Bedömning av 
säkerhet och 
immungenitet hos 
gravida. 

Planerad 16 april 2017 
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spädbarn. 
Interventionell 
116570 [DTPA 
0.3 
(BOOSTRIX)
- 012 
EXT:001] 

Öppen fas-111 
icke-
randomiserad 
multicenterstud
ie med fyra 
grupper för 
bedömning av 
immun- och 
reaktogenitet av 
en 
påfyllnadsdos 
av 
GlaxoSMithKli
ne (GSK) 
Biologicals 
kombinerade och 
reducerade 
antigeniska 
difteri-, 
stelkramps- och 
acellulära 
kikhostvaccin 
som 
administrerats på 
ungdomar 10 år 
efter föregående 
påfyllnadsvaccin 
i studie 
776423/001 
(dTap 0.3-001). 

Bedömning av 
immun- och 
reaktogenitet av en 
andra dos av Boostrix 

Pågående 8 augusti 2014 

 
Studier som är ett villkor för godkännandet av försäljning 
 
Ingen av de ovan nämnda studierna utgör ett villkor för godkännande av försäljning. 

 
VI.2.7  Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan 
 
Ej relevant. 
 
Tabell 1 Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan 
 
 
Versionnummer  Datum Säkerhetsfrågor Anmärkning 
Första 2006 Inga Det fanns ingen 

riskhanteringsplan 
eftersom inga risker 
identifierades i den 
första versionen 
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Aktuell November 2013 Avtagande 
dTap-
immunitet 
Saknad 
information om 
användning av 
Boostrix under 
graviditet 

Det har nyligen 
identifierats risker och 
även saknad 
information. 
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